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RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

A institucionalização e expansão da psicanálise no Brasil encontra-se entrelaçada à
ação de psicanalistas estrangeiros que imigraram em momentos distintos. Resultantes
de circunstâncias diferenciadas, as atividades desses profissionais marcaram signifi-
cativamente os contornos assumidos pelo conhecimento e prática psicanalítica nas
instituições brasileiras. O presente trabalho focaliza o período da organização das
primeiras sociedades brasileiras filiadas à IPA, buscando lançar luz sobre a teia de
relações que promoveu a migração dos primeiros didatas, e sobre os conflitos inter-
grupais que surgiram com sua presença. A opção pelo recorte temporal decorre não
apenas do caráter de momento fundador dessa época, mas sobretudo, pelo embate
que fará parte das matrizes constitutivas do que se tornou hegemônico nas instituições
psicanalíticas brasileiras.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Psicanálise; história; Brasil; institucionalização; imigração.

incelar histórica e socialmente o discurso do Brasil sobre o Brasil –
trabalho exaustivamente feito pelas disciplinas humanas – permite-
nos rever a leitura da psicanálise permeada pelas questões locais, ato

efetivamente seqüestrado1 pelo discurso psicanalítico, hoje hegemônico, que
a fixou como um discurso neutro e desligado das singularidades locais. Ao
contrário, buscamos aqui apresentar fatos da história que possibilitem vis-
lumbrar o modo como a psicanálise emergiu em terras brasileiras nas pri-
meiras décadas do século XX, por meio de um debate iniciado ainda no
século anterior sobre a identidade nacional e a questão da modernidade, e
em seguida mostrarmos rumos pouco trilhados, que deram contorno à for-
mação psicanalítica no Rio de Janeiro e em São Paulo e seu distanciamento –
ao menos oficial – das questões locais.
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 Medicina, pedagogia, pensamento social e

 literatura: inventando o Brasil

No Brasil, o intervalo que compreende as três primeiras décadas do
século XX caracterizou-se por uma intensa polêmica em torno de um projeto
para a nação. O foco de atenção dos debates centrava-se, em grande parte, na
constituição física e moral do brasileiro. País recém-saído da economia escravista
e inscrito formalmente na ordem republicana, no começo do século XX, via-se
às voltas com o problema de integrar na cidadania um imenso contingente
populacional sem acesso aos meios produtivos e abandonado pelo Estado.
O contingente, que agora agregava ex-escravos, negros, mulatos, loucos, men-
digos de toda espécie, era visto como um entrave para o pleno desenvolvi-
mento do país. Desnutridos e doentes representavam, para a intelectualidade,
a identidade da nação.

O debate tinha como eixo o aprimoramento da raça e das condições de
vida da população brasileira como elementos capazes de auxiliar o progresso.
A questão do aprimoramento racial, no entanto, era matizada por posições
que iam desde concepções que defendiam pura e simplesmente a necessidade
de constituição de uma nova raça por meio da crescente incorporação de con-
tingentes brancos, até aquelas que argumentavam a favor de uma maior
intervenção por parte do Estado, no sentido de fornecer à população meios
adequados para a obtenção de parâmetros satisfatórios de saúde e educação.

O período foi também fortemente marcado pela ação de sanitaristas que,
ao lado de intelectuais como Euclides da Cunha, causaram grande impacto no
imaginário social brasileiro. As campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz, no
início do século; as imagens do sertanejo trazidas por Euclides da Cunha, quando
da publicação de Os sertões, em 1902; a publicação dos relatórios de expedi-
ções científicas ao interior do país, realizadas pelo Instituto Oswaldo Cruz entre
1912 e 1917; e a ação da Liga Pró-Saneamento do Brasil, criada em 1918 sob
a direção de Belisário Penna, obtiveram grande divulgação e repercutiram de
forma significativa na intelectualidade brasileira.

Segundo Lima e Hochmann,

o movimento pelo saneamento do Brasil teve conseqüências de longo prazo em

termos de políticas públicas e identidades profissionais, e seus diagnósticos e

argumentos ajudaram a legitimar a presença do Estado no campo da saúde pública.

E, o mais significativo, a descoberta da importância sociológica da doença foi
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incorporada por parte considerável daqueles que refletiam sobre o Brasil e sobre a

identidade de ser brasileiro (1996, p. 37).

Como observou Luis Antônio Teixeira, “a idéia de doença como ele-
mento de enfraquecimento de nossa população retirava do determinismo
racial muito de seu poder de persuasão” (1994, p. 234). Para Teixeira, o melhor
exemplo dessa incorporação da doença ao pensamento social brasileiro é a trans-
formação que Monteiro Lobato operou na descrição de seu personagem Jeca
Tatu, que “apresentado ao mundo, em 1914, como uma praga nacional, um
parasita inadaptável à civilização, foi alçado, em 1918, à posição de vítima
das péssimas condições de saúde dos nossos sertões. Ele não era assim,
estava assim” (p. 234).

José Roberto Franco Reis salienta outro aspecto digno de nota para a
compreensão do quadro em que são travadas as discussões em torno da iden-
tidade nacional. O autor argumenta que:

para a elite intelectual do período era preciso organizar a nacionalidade brasileira a

partir de uma perspectiva que rompesse com os antigos “racismos científicos”, que

condenavam o futuro do Brasil, acusando-o de possuir uma raça degenerada,

biologicamante comprometida pela mistura do elemento branco com o negro e o

índio (1994, p. 57).

É nesse cenário que a psiquiatria irá se movimentar, no sentido de
ganhar espaço como saber capaz de contribuir para a solução dos proble-
mas nacionais.

A profilaxia da loucura é uma questão que, muito de perto, deve interessar às

administrações públicas. A ela se prende grande número de problemas relativos

principalmente à educação physica e moral de que dependem a felicidade dos povos

e a pujança e esplendor das nações (Teixeira Brandão, 1956, p. 90).

Constituída como uma disciplina que atribuía às relações entre uma
suposta predisposição hereditária e às influências de ordem patológica ou
socialmente nocivas, a qualidade de causas e efeitos dos distúrbios mentais,
a psiquiatria detinha naquele momento elasticidade suficiente para ocupar a
faixa que demarcava as fronteiras entre posições tão díspares quanto aque-
las que, no limite, configuravam a contraposição determinismo racial versus

carência de atenção por parte do Estado como fatores explicativos da condi-
ção física e moral do brasileiro. Isto porque, apesar de filiada à corrente que
afirmava a hereditariedade como elemento primordial para a eclosão e curso
das doenças, ela via na educação um meio de sanar ou prevenir o apareci-
mento de tais deficiências.
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A crise da cultura, vinculada aos processos de modernização e urbani-
zação das cidades, bem como a urgência de se “inventar” o Brasil como
nação independente, produziu vozes ainda mais dissonantes nesse debate:
pela primeira vez no pensamento brasileiro, um grupo importante de inte-
lectuais passava a desconfiar abertamente da crença na racionalidade, na
consciência, na idéia de progresso e de civilização. Para esse grupo, o tor-
nar-se brasileiro não dependia de mudanças hereditárias ou de propostas
sanitárias, mas da recuperação/criação de traços singulares para o país, que
permitissem abarcar o contingente excluído, transformando-o em matéria-
prima da construção da brasilidade.

Por esse novo caminho que se abria, passava a ser objeto de interpretação
e deciframento não apenas o que nos foi legado como herança pela Europa,
mas também as heranças indígenas e negras, bem como a resultante de suas
infinitas misturas. É nesse caldo cultural que as obras de Freud, Marx e Nietzsche
introduziram-se como fonte de interesse crescente no país, uma vez que apon-
tam justamente para a precariedade do discurso da consciência e da verdade
– isto é, possibilitam pensar formas alternativas de civilização para além da-
quela tomada como única – ou pelo menos, hegemônica – desde o descobri-
mento (Facchinetti, 2001, p. 119).

Os modernistas à frente de tal movimento – escritores, pensadores
sociais, educadores – apesar de reconhecerem os avanços técnicos que faci-
litavam a vida do homem moderno, passaram a levar em consideração o alto
preço das exigências civilizatórias ocidentais para a sexualidade e para a sin-
gularidade, ao mesmo tempo em que denunciaram a fragilidade dos códigos
de verdade fundamentados na ciência e na razão, valorizando no Brasil e nos
brasileiros o que fora até então depreciado pelo pensamento intelectual. Na
defesa dessa proposta, o modernismo reafirmou a anarquia, a divisão do sujeito
e a desordem, ao invés da proposta hegemônica de ação social e do desejo de
alcançar uma síntese do que seria o brasileiro2.

Entrada da psicanálise, ou assim é, se lhe parece

É no contexto dessa discussão sobre um projeto para a/de nação, no
qual a conformação de um ideal de homem e de povo servia como parâmetro
de orientação, e ocupava um lugar de destaque na condução dos debates,
que a psicanálise começa a ser difundida no Brasil por um segmento expres-
sivo da Intelligentzia nacional.
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Freud atraiu interesse em ambas as pontas desse campo discursivo: foi
utilizado como instrumento de crítica à civilização européia e de valorização
de culturas periféricas, ao mesmo tempo em que serviu como justificativa
para a manutenção, pelo modelo conservador, de controles sociais estabele-
cidos, agora sob a nova roupagem sanitarista.

O novo saber entusiasmava os psiquiatras, na medida que lhes oferecia
uma nova abordagem sobre a psique humana, que abrangia a um só tempo
uma teoria da formação da personalidade e de seus distúrbios, um método de
investigação e uma modalidade alternativa de terapia. Tamanho entusiasmo,
contudo, não chegava a atingir o conhecimento psiquiátrico da época, tampouco
as concepções eugênicas visceralmente assumidas por alguns dos mais emi-
nentes psiquiatras do período.

Na realidade, por esse viés, a difusão inicial da psicanálise no Brasil não
significou, como veremos a seguir, uma ruptura por parte dos seus divulgadores
em relação às formulações preconizadas pela proposta de higiene mental. Antes,
a absorção da psicanálise pelo saber médico foi parcial, e é possível acompa-
nhar sua transformação em mais de um instrumento psiquiátrico de caráter
acessório (Russo, 2002, p. 19).

Já a apropriação modernista da psicanálise ganhou outras tonalidades,
sendo o saber apreendido de maneira bastante diversa do que a psiquiatria
utilizava no contexto da saúde e da higiene mental: o inconsciente e suas
relações com o primitivo no psiquismo foram metaforizados no homem dos
afetos, dos desejos, dos sentidos e das sensações, e referidos ao brasileiro e à
sua sexualidade; o inconsciente freudiano e suas relações com o sonho foram
dirigidos para o lírico e o novo; a idéia de que a infância e a pré-história
seriam pontos fundamentais na genealogia do sujeito foi transformada na
consideração da pré-história do Brasil como fonte para a constituição do bra-
sileiro apropriado de si mesmo. Ressalte-se que o modernismo da primeira
fase, década de 20, calcou na psicanálise – além da filosofia nietzscheana e
em Marx – o embasamento para a revolução que se propunha a estabelecer
para a invenção do Brasil.

Ainda que as leituras divirjam tanto, importa ressaltar uma mudança
fundamental que inclui ambos os grupos de leitores de Freud: a partir da
entrada da psicanálise no cenário do pensamento sobre o Brasil e os brasilei-
ros, a cultura passaria a ser assimilada em termos de um conflito estrutural
entre a civilização (européia), relacionada intimamente às regras, à razão e,
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portanto, à consciência, e o sujeito do inconsciente, a partir do qual a sexuali-
dade, o primitivo e o caos resistiriam à absorção pela civilização, ilustrada
pelas imposições do sanitarismo, da hora do relógio da Central, da vacina,
do catolicismo etc.

Primeira Sociedade de Psicanálise

da América Latina: duas sessões

No Rio de Janeiro, a psicanálise floresceu dentro do Hospital Psiquiátrico
e do establishment médico. Embora jamais tendo se autodenominado psica-
nalista, seu diretor, Juliano Moreira, tinha muito interesse pela obra freudiana.
Ele, bem como outras grandes autoridades da psiquiatria do país – como
Henrique Roxo, Maurício de Medeiros, Antônio Austregésilo e Júlio Porto-
Carrero – foram muito importantes para a difusão da obra freudiana pelo viés
médico, mas trouxeram com tal absorção pouco interesse na criação de uma
corporação psicanalítica na capital (Russo, 2002, p. 17-21).

Em São Paulo, a entrada da psicanálise pelo meio médico foi muito rejei-
tada, ainda que a difusão tenha sido iniciativa de Franco da Rocha, um dos
médicos mais importantes da cidade. Uma das hipóteses para tal resistência
possa talvez ser buscada na fragilidade da estrutura psiquiátrica local, o que
pode ter implicado na necessidade reiterada de assentamento de verdades
mais convencionais, e de um posicionamento mais rígido diante de alternati-
vas à psiquiatria. Segundo Oliveira (1999), em São Paulo “as duas disciplinas,
psicanálise e psiquiatria, vão ser implantadas paralelamente e por vias dife-
rentes, não necessariamente opostas e/ou divergentes, sendo esta a caracte-
rística fundamental desse período”.

Franco da Rocha3 serve como exemplo das dificuldades e resistências
enfrentadas pela psicanálise no meio médico paulista. Ele sofreu fortes retalia-
ções por causa da ousadia de suas exposições sobre a sexualidade, chegando a
gerar, na congregação da Faculdade de Medicina, uma certa apreensão em
relação à sua sanidade mental. Sua hipótese de que o “verdadeiro núcleo da
teoria de Freud” era o pansexualismo tornava-se mais verossímil aos seus
olhos à medida que sofria tantas resistências (apud Mokrejs, 1993, p. 35-45).

Em meados da década de 1920, Durval Marcondes, discípulo de Franco da
Rocha, e à época recém-formado, dirigiu seus interesses para a psicanálise, ten-
tando por inúmeras vezes demonstrar e difundir entre os médicos os resultados
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positivos da psicanálise. Em vão. Franco da Rocha, então aposentado, dera
lugar, no Juquery, a Pacheco e Silva, que se tornaria um dos mais fortes opositores
à psicanálise no Brasil. A influência deste na comunidade médica paulista
atrasou em muito a entrada da disciplina na Universidade e no Hospital.

Para angariar apoio para seu projeto, Durval, que além de médico era
ligado às artes, aproximou-se dos modernistas, pensadores e educadores4,
conseguindo implantar com eles um primeiro grupo de psicanálise, no intuito
de estudar e difundir a psicanálise no Brasil. Apoiado por Franco da Rocha e
por esse grupo da alta elite intelectual paulista, Marcondes fundou em 1927 a
Sociedade Brasileira de Psicanálise.

Segundo os relatos de revistas da época, a sociedade era um happening

social, freqüentada pela sociedade local e reconhecida pela IPA (International

Psychoanalytic Association), apesar de não ter sido criada de acordo com os
modelos determinados pelo Congresso de Bad-Homburg (1925). De fato, não
pretendia oferecer uma formação de psicanalistas, tampouco tinha conheci-
mento do design organizacional adotado pelo movimento internacional, es-
tando exclusivamente orientada para a promoção e difusão das idéias de Freud
no país. Com tais objetivos, o grupo produziu o primeiro e único número da
revista de psicanálise dessa sociedade5.

Restrita inicialmente a São Paulo, a Sociedade fundada em 24/11/1927
por Franco da Rocha e Durval Marcondes, procurou ampliar seu raio de ação,
buscando articular-se com o Rio de Janeiro. O resultado foi a divisão da socie-
dade em dois núcleos, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.

Nós resolvemos que devíamos fundar outra sociedade gêmea, ou uma secção no

Rio de Janeiro. Então eu fui ao Rio. Encaminhei-me ao Hospital Nacional de Aliena-

dos que era dirigido pelo Juliano Moreira que foi um dos grandes psiquiatras brasi-

leiros. O Juliano recebeu a idéia com grande alegria. Congregou todo o pessoal

clínico do Hospital e constituímos então a secção do Rio de Janeiro da Sociedade

Brasileira de Psicanálise. O Juliano fez questão de que Franco da Rocha continuasse

como presidente geral. E ele, Juliano, ficou sendo o presidente da secção lá no Rio

(Marcondes, 1982, p. 89).

A década de 1930 trouxe grandes mudanças sociais que atingiram tam-
bém a psicanálise. O assentamento da psicanálise, em sua versão mais
cientificista e médica, já fora entremeada nas reuniões da primeira sociedade
de psicanálise, promovendo ruídos na comunicação entre o movimento psica-
nalítico de 1927 e o pensamento modernista radical, uma vez que a apologia



Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 59-83

66 | Cristiana Facchinetti, Carlos Ponte

estética do primado soberano do inconsciente deste último opunha-se franca-
mente aos ideais da Liga Brasileira de Higiene Mental.

Durval Marcondes deu o segundo passo, decisivo, em 1930, afastando
ainda mais o movimento psicanalítico da estética: apagou as luzes da primeira
sociedade de psicanálise porque, segundo ele, “a maioria dos membros não
estava interessada em se tornar psicanalista” (Mokrejs, 1993, p. 54; 57). “Após
funcionar por muito tempo, promovendo sessões científicas e conferências
públicas, deixou, afinal, de reunir-se, o que não significava ter desapparecido,
mas apenas ter entrado num período de inactividade. Ella poderá, em qual-
quer momento, reorganizar-se, uma vez que os estudiosos assim o queiram”
(Marcondes, 1939, p. 8).

As justificativas para o fechamento da Sociedade também apoiavam-se
em sua correspondência com Freud6, que recomendava a aproximação da psi-
canálise brasileira à IPA. Para Marcondes, “a obra que se impõe à psicanálise
no Brasil, não é mais a de propaganda teórica, que boa ou má, já está feita de
sobejo, mas a formação de técnicos competentes” (p. 27).

A busca de institucionalização direcionou a psicanálise para o projeto de
higienização mental, para a pedagogia, e autorizou uma leitura mais próxima
da medicina e da moral vigentes. A visão de mundo presente nesse recorte do
texto freudiano pôde, entre outros motivos, justificar o afastamento de muitos
intelectuais que se tornaram stalinistas.

“Ultimamente, dei para achar paupérrima a psicanálise. Não acho errada, não,

acho paupérrima. Esse mundo imenso do ser humano ficou reduzido a meia

dúzia de noções gerais e genéricas, que não esclarecem nada, são mesquinhas,

tipo de generalizações conformistas e acomodatícias da pequena burguesia”

(Andrade, 1983, p. 66).

A Revolução de 1930, tida inicialmente como contrária aos políticos “de
sempre”, recrudesceu no confronto entre as ideologias de extrema-direita e
de extrema-esquerda. No Brasil, como na Europa fascista, venceram as forças
de extrema-direita e do autoritarismo, dando início a uma fase de repressão
política que culminaria, em 1937, na implantação do Estado Novo. Vale ressal-
tar, entretanto, que na ditadura, e mesmo antes dela, a política de Vargas não
se limitou a arrebanhar os intelectuais identificados com a direita; ela produ-
ziu algo mais impressionante: homogeneizou diferentes discursos em prol da
unidade e identidade brasileiras. Procurando consolidar o desenvolvimento
social, o Estado fez uma campanha cívica que acabou por engajar o intelectual
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a serviço do nacional. Às profundas mudanças estruturais na política e ao
importante incremento industrial que se deu no governo Vargas, juntou-se
um novo tipo de pensamento: a valorização do especialista e da técnica, o que
atingiu também o movimento psicanalítico brasileiro.

Adelheid Koch & Durval Marcondes

Após a correspondência com Eitingon no início dos anos 30, Durval come-
çou a buscar um didata que se interessasse a vir para o Brasil para viabilizar a
formação de acordo com o modelo da IPA.

Se inicialmente seu projeto parecia por demais impossível – o Brasil não
era visto como um destino muito interessante para os psicanalistas europeus
–, com o decorrer da década de 1930, as coisas foram mudando. Vale lembrar
que em 1933 Hitler estava no poder, e que os efeitos políticos do nacional
socialismo alemão já podiam ser sentidos no movimento psicanalítico local7.
Nessa época deu-se a aprovação de um decreto que determinava a arianização
de todas as instituições médicas da Alemanha. Os livros de autores judeus –
entre eles, os de Freud – estavam sendo queimados em praça pública.

Em 1934, Durval Marcondes pôde renovar suas esperanças ao receber
uma carta do então presidente da IPA, Abraham Arden Brill, informando que
a situação alemã chegara a um ponto tão terrível, que muitos médicos “de
renome e competentes” (judeus, anti-nazistas e liberais) estavam sendo obriga-
dos a fugir para os Estados Unidos, e alguns deles estavam falando na possibi-
lidade de ir para a América do Sul. Na correspondência, Brill perguntava se
havia possibilidade de recebê-los aqui (Sagawa, 1994, p. 16-7). Nem é preciso
dizer o quanto Durval tentou trazer alguns desses membros. Para tanto, ele
tentou incluir um Instituto Psicanalítico na recém criada Universidade de São
Paulo (USP), e com este objetivo mobilizou imprensa, amigos, políticos, colegas.
Novamente, porém, seus esforços foram em vão.

Depois de anos tentando trazer para o Brasil um didata, em 1936 Durval
Marcondes soube por Jones que Adelheid Koch, uma psicanalista alemã, esta-
va pretendendo emigrar da Europa (apud Marcondes, 1982, p. 119). Formada
na Universidade de Berlim, em 1924, a Drª Adelheid Luci Koch entrou para a
Sociedade Psicanalítica de Berlim em 1929. Otto Fenichel8 analisou-a por qua-
tro anos e meio e Salomé Kempner9 foi responsável por sua supervisão. Sendo
uma analista judia, foi perseguida pelo nazismo alemão e teve que emigrar.
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Após hesitar entre o exílio em Londres ou na Palestina, Koch, uma mulher
de 40 anos e com pouca experiência, aceitou a proposta de Jones e, em
outubro de 1936, veio com a família para São Paulo, um ano após se tornar
membro da DPG.

Adelheid Koch, mulher de grande senso de organização e obediência,
jamais questionou as regras da IPA. Organizou o grupo a partir de 1938, após
passar um ano estudando o idioma. Apesar da falta de experiência, e sendo
forçada pelas circunstâncias, Adelheid Koch assumiu todas as funções do
grupo: era ela quem dava os cursos técnicos e teóricos, as supervisões, além
das análises pessoais. Para dificultar ainda mais seu processo de adaptação,
o grupo não tinha sede; seus membros encontravam-se no consultório de
Koch (de Durval) ou então na casa de Marcondes.

Dr. Marcondes tentava ajudá-la de todas as formas, organizando even-
tos e conferências na Associação Paulista de Medicina e na Sessão de Saú-

de Pública e Mental; em seguida à sua chegada, em julho de 1938, durante
o 1o Congresso Paulista de Psicologia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia,

Identificação, Medicina Legal e Criminologia, Durval Marcondes deteve-se
na explanação dos critérios para a formação de psicanalistas, enfatizando o
que ele chamou de o terceiro passo do movimento: a institucionalização,
por meio da adoção de normas e padrões profissionais da IPA. Ele então
apontou a Drª Koch como aquela que poderia viabilizar a profissionalização
da psicanálise no Brasil.

Em seus artigos e papers, ele tentava convencer os médicos e higienis-
tas a aceitarem não apenas a nova profissão – a psicanálise – mas também ser
dirigidos por uma mulher, judia e alemã! Uma tarefa bem difícil no universo
masculino/machista da medicina e dos medicamentos. Uma tarefa realmente
perigosa, quando pensamos o que deve ter sido proteger Drª Koch em um
tempo em que mulheres alemãs e judias como ela e Olga Benário – militante
do partido comunista e esposa de Prestes (presidente do Partido Comunista
Brasileiro, proibido e desmantelado pelo Estado ditatorial de Vargas) – esta-
vam sendo deportadas para a Alemanha nazista (no caso de Benário, a morte
foi seu destino). Tarefa desafiante, frente aos interesses e à simpatia do Brasil
pela direita totalitária européia10.

Mas, ao que parece, eles foram bem sucedidos. O fato de ser uma psi-
canalista com reconhecimento da IPA deu a Koch respeitabilidade suficiente
para quebrar as barreiras de hostilidade. Podemos dizer que sua identidade
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profissional prevaleceu, assim como seu status de européia (o que nessas praias
ainda era ouvido como superioridade civilizatória) e cientista. Os traços do
judaísmo e da feminilidade foram ficando imperceptíveis. De fato, não vemos
sobre o assunto qualquer comentário. Gostaríamos, entretanto, de manter a
escuta sobre o silêncio, porque este silêncio pode ser um silêncio cheio de
barulhos. É lugar-comum a história de famílias que vieram para o Brasil sem
jamais revelar para ninguém suas origens judaicas. O Brasil da época não
era o país das maravilhas para os judeus... Mas havia algum lugar seguro
para se estar? Ainda assim, por causa da rigidez hierárquica da IPA, e do
início da Segunda Guerra Mundial, seus esforços por reconhecimento en-
contraram muitos obstáculos. Apenas em 1945, após a guerra, eles conse-
guiram um reconhecimento provisório11, e a afiliação definitiva só chegou
em 1951, quando a sociedade passou a ser nomeada como Sociedade Brasi-

leira de Psicanálise de São Paulo.

A vinda de Theon Spanudis de Viena para São Paulo, em 1950, bem
como o fato de ele ter iniciado imediatamente cursos e análises didáticas pa-
rece ter influenciado o comitê positivamente. Mas, em 1956, Spanudis deci-
diu abandonar a psicanálise, deixando a sociedade psicanalítica após uma
internação. Ao que parece, sua renúncia deveu-se fortemente ao fato de sua
assumida homossexualidade não ser aceita pela direção da IPA. Homem edu-
cado, aficcionado pela arte, Spanudis decidiu dedicar-se à literatura e à crítica
literária. Na história brasileira das sociedades, pesa o silêncio sobre a saída de
Spanudis e seus motivos.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro as primeiras tentativas de se criar um grupo de acordo
com as regras da IPA ocorreram apenas na década de 1940, e envolveram, a
princípio, dois grupos distintos: o primeiro constituiu o Centro de Estudos

Juliano Moreira (CEJM) e o segundo o Instituto Brasileiro de Psicanálise (IBP).

O CEJM foi criado por um grupo de jovens psiquiatras do Serviço Nacional

de Doença Mental que estavam insatisfeitos com a orientação, quer no traba-
lho, quer na formação da Faculdade de Medicina, que consideravam velha e
ultrapassada. O CEJM tentou conseguir junto à Associação Psicanalítica

Argentina um didata interessado em emigrar para o Rio de Janeiro, e dar
início a uma formação de acordo com as especificações da IPA. Arnaldo
Rascovsky e Angel Garma foram convidados em 1945, mas a proposta não
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teve prosseguimento. Ao invés disso, eles vieram ao Rio de Janeiro para uma
série de conferências. Em 1946, o grupo deu continuidade às tentativas, con-
vidando Georg Gerö, depois Marie Langer e Daniel Lagache. Em vão12.

Com as dificuldades de trazer um didata para o Rio, muitos membros
desse grupo decidiram ir para Argentina para iniciar sua formação. Ainda em
1946, quatro membros do Serviço Nacional de Doenças Mentais conseguiram
uma bolsa de estudos para realizar sua formação na Argentina. A emigração
de membros para a Argentina e a impossibilidade de trazer um didata para o
Rio de Janeiro determinou a desorganização do CEJM. Em seu lugar, o grupo
formado em torno de Arruda Câmara prosseguiu com as tentativas de iniciar
uma formação psicanalítica na então capital do país.

No cenário do pós-guerra, a psicanálise européia estava enfrentando
muitos problemas – seja no bloco soviético, seja com a dificuldade de recom-
por as sociedades psicanalíticas perseguidas durante a dominação nazista.
Nessas circunstâncias, o Brasil foi se tornando um mercado possível para psi-
canalistas. Assim, quando Arruda Câmara contatou Jones para tentar trazer
didatas para o Brasil, este respondeu apresentando-lhe Mark Burke como um
analista competente e experiente, que falava francês e estava interessado em
vir para o Rio de Janeiro (Vianna, 1994; Ponte, 1999). Com essa possibilidade
em vista, o grupo de Arruda Câmara fundou o Instituto Brasileiro de Psicaná-

lise. Concebido a partir dos padrões da IPA, o instituto trazia como objetivo
“oferecer ao analista desejoso de emigrar para o Brasil uma estrutura de per-
sonalidade legal sólida o suficiente para validar as intenções dos seus mem-
bros em caminhar na direção do apoio da IPA” (Almeida Prado, 1979, p. 17).

Arruda Câmara, que na época estava em Londres fazendo sua análise
pessoal, convenceu Burke e pagou-lhe os custos da viagem. Mark Burke che-
gou em fevereiro de 1948 no Rio de Janeiro e logo começou a trabalhar. Uma
vez que tinha facilidade para idiomas, Burke rapidamente aprendeu o portu-
guês, chegando a falá-lo quase perfeitamente. Sua presença no Rio foi
marcada por muitas dificuldades, em parte pela imagem da psicanálise, que
eventualmente chocava o conservadorismo moral da cidade. Tais dificulda-
des refletem-se, por exemplo, no episódio que o levou preso por algumas
horas: os pais de uma de suas pacientes denunciaram-no por terem percebi-
do na filha um comportamento de liberação sexual não condizente com a
sociedade local (Almeida Prado, apud Perestrello, 1987, p. 27). Apesar das
dificuldades, o trabalho fluía.
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De fato, o ano de 1948 foi um ano de muita integração e crescimento
para o processo de institucionalização no Rio, e Burke foi muito responsável
por isso. Com Arruda Câmara, que também voltara de Londres, Burke foi em
busca de estabelecer relações com as sociedades vizinhas: foi a São Paulo –
que já tinha conseguido o reconhecimento provisório da IPA –, encontrando-
se com Marcondes e Koch; foi à Associação Psicanalítica Argentina, tendo en-
trado em contato com Enrique Pichon Rivière, Celes E. Cárcamo, Angel Garma
e Alberto Tallaferro e participando de alguns seminários na APA; foi ao Chile
encontrar-se com Ignacio Matte Blanco, outro analisando de James Strachey,
que havia feito análise na mesma época que Burke, em Londres. Nessas so-
ciedades, Burke fez conferências, leu trabalhos e participou de discussões
teórico-clínicas. De volta ao Brasil, encontrou-se com psiquiatras para falar
sobre “A técnica psicanalítica”, no V Congresso de Psiquiatria, Neurologia e

Medicina Legal, em novembro de 1948.

Uma vez que a demanda pela psicanálise crescia rapidamente, e o inte-
resse pelo Brasil aumentava, o IBP resolveu pedir a Jones um outro analista.
O novo analista didata indicado foi Werner Kemper.

Werner Walter Kemper era um médico alemão que foi analisado por
Müller-Braunschweig – um psicanalista não médico – e fez supervisão com
Felix Boehm – considerado posteriormente como um simpatizante do nazismo
–, e Otto Fenichel13. Ele foi admitido como membro da Sociedade Psicanalítica
Alemã em 1932 e rapidamente galgou importantes degraus na DPG. Em 1935,
com sua ajuda e a de Dr. Jones, a sociedade foi arianizada com o suposto fim
de preservá-la e evitar seu fechamento. Dr. Kemper pertenceu a essa socieda-
de durante o tempo do que se chamou de purificação. Depois foi para o Instituto
Göring em 1942, para substituir John Rittmeister, diretor do instituto, preso
dias antes por ser contra o regime nazista, e morto um ano após (Roudinesco
e Plon, 1998, p. 661-3). Kemper ficou como diretor até o fim da II Guerra
Mundial, tendo por várias vezes se declarado, implicitamente, de acordo com
as teses nacional-socialistas (Vianna, 1994, p. 154)14.

Apoiado por Jones, Kemper veio para o Brasil em dezembro de 1948,
acompanhado de sua mulher, Anna Kattrin Kemper. Ao contrário de Burke,
Dr. Kemper precisou de um tradutor e intermediário, Dr. Luiz G. Dahlheim,
que desde março de 1949 participou de todos os seminários e análises.

Em junho de 1949, Dr. Burke propôs o início das supervisões e dos semi-
nários, que começaram em julho daquele mesmo ano, enquanto que Kemper
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só iria fazê-lo em 1950. As reuniões aconteciam nas residências dos didatas,
já que ainda não havia uma sede. Também em 1949, os brasileiros que tinham
ido para a Argentina fazer sua formação oficial estavam de volta, formando
um terceiro grupo, conhecido como o grupo dos argentinos.

Em 1951, estourou uma grande crise dentro do IBP. O estopim veio do
grupo de Burke, que acusava Kemper de ter tornado sua mulher analista, sem
que ela tivesse formação para isso. O impasse não conseguiu ser resolvido e
Kemper saiu do grupo e fundou um outro, o Centro de Estudos Psicanalíticos.
O grupo passou a fazer supervisão com Werner Kemper, Srª Katrina e também
com os analistas de São Paulo: Drª Adelheid Koch, Theon Spanudis, Dr. Darcy
Uchoa e Profª Virgínia Bicudo. Além disso, alguns de seus membros procura-
ram Burke para assistir a seus seminários clínicos. Assim, em 1951, o Rio de
Janeiro era sede de três diferentes grupos, todos em busca de reconhecimento
pela IPA. No entanto, o grupo de Kemper aceitou a indicação da IPA de buscar o
apoio de São Paulo (Perestrello, 1987, p. 49). Nem o grupo de Burke, nem os
argentinos aceitaram a interferência de São Paulo e preferiram manter-se inde-
pendentes15. Assim, em 1953, no XVIII International Psychoanalytical Congress,
em Londres, apenas o grupo de Kemper foi reconhecido como um grupo de
estudo, colocando-se à frente na corrida pela IPA.

Burke enfrentava muitas dificuldades de adaptação ao novo meio em
que agora vivia; ele reclamava que o Rio de Janeiro era muito barulhento. Ao
que parece, ele não era considerado uma personalidade muito fácil (Almeida
Prado, 1979). Mas, como Drª Helena Vianna escreveu em seu livro (1994, p.
144-5), alguém que sobreviveu a uma guerra tem bom motivo para ter pro-
blemas com barulho. Mas seu ponto de vista, que nós aqui apoiamos, é o de
que o barulho foi se tornando cada vez mais intenso após a chegada de Kemper,
que havia sido do Göring Institute, instituição profundamente conectada com
um governo nazista que perseguiu os judeus como seus inimigos. Após a de-
cisão da IPA de 1953 – e aqui, novamente, podemos ver uma importante repe-
tição: do mesmo modo que a mentalidade ariana tomou a sociedade psicanalí-
tica e expulsou judeus e liberais –, Kemper, que havia chegado ao Brasil após
Burke, e seu grupo ganharam novamente: o barulho tinha ficado realmente
insuportável. Como conseqüência, Burke decidiu voltar para a Inglaterra sem
concluir qualquer das análises que havia começado.

Muitos dos membros de seu grupo foram também para a Inglaterra ter-
minar sua formação analítica. Outros foram para São Paulo, pela primeira vez
buscando ajuda do grupo de Koch. Eles também tentaram trazer um novo
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didata para o Rio de Janeiro, e grandes foram os esforços por eles empreendi-
dos para permitir a migração da Drª L. B. Liebermann. Ela foi uma psicanalista
húngara que morreu com seu marido ao tentar cruzar a fronteira para fugir
(Perestrello, 1987, p. 43).

O grupo de Kemper, o primeiro na briga por reconhecimento, ganhou o
nome de Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, em 1955. Mas as coisas
não eram assim tão simples. As divergências só fizeram recrudescer. Mesmo
sem a presença de Burke, seu grupo continuou a alimentar uma revanche.
E essa não tardou. A prática da psicanálise não era regulamentada como pro-
fissão (no Brasil ela não é até hoje), mas vista em concordância com a legisla-
ção federal, que estabelecia que apenas médicos poderiam fazer trabalhos
clínicos e terapêuticos16.

Em novembro de 1955, o grupo dos analisandos de Burke – o argentino
e os psicanalistas que voltaram da Inglaterra – articularam um front contra o
grupo de Kemper, unindo-se ainda a alguns membros desse mesmo grupo,
insatisfeitos com a prática de Katrin Kemper como psicanalista.

Os psicanalistas do Instituto Brasileiro de Psicanálise, de acordo com de-
poimento de Mário Pacheco de Almeida Prado, denunciaram Kemper pelo traba-
lho ilegal como médico e ele foi preso por algumas horas (Prado, apud Vianna,
1994, p. 163; vide também Viana, 1994, p. 158). Sua prisão e a condição de
ilegalidade que pesava sobre as sociedades psicanalíticas, que permitiam a qua-
lificação de não médicos, foram os elementos que motivaram a movimentação
política daqueles que se viam ameaçados. A reação do grupo manifestou-se no
sentido de pressionar os poderes públicos à resolução dos entraves decorrentes
da legislação, até que nova lei regulamentasse a atividade de psicanalista.

A reação, articulada por psicanalistas ligados a Kemper, obteve sucesso
e se materializou na publicação, em 6 de junho de 1957, do Aviso Ministerial
número 257 do Ministério da Saúde, que facultava aos “leigos” o exercício da
psicanálise sob determinadas condições (Ponte, 1999, p. 122).

A movimentação do grupo de Kemper em torno das autoridades estatais
pode ser percebida pelo teor da carta enviada a Adelheid Koch, presidente da
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, pelo Ministro da Saúde do
período, Prof. Maurício de Medeiros.

Na carta, datada de julho de 1957, Medeiros, reconhecido no meio psi-
canalítico como um entusiasta da psicanálise17, responde de modo afirmativo
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à consulta realizada pela Drª Koch sobre a possibilidade do exercício legal da
atividade de psicanalista por profissionais leigos em medicina. Vejamos:

Senhora Presidente,

Atendendo a sua solicitação para que fosse tornada extensiva aos seus membros

leigos a medida tomada para os colegas do Distrito Federal, comunico a V.Sa. que

nesta data estou transmitindo ao Serviço de Fiscalização da Medicina cópias das

normas abaixo transcritas estabelecidas por este Ministério sobre o exercício da

psicanálise pelos psicanalistas leigos. (...) Julgo ter atendido assim a consulta de

V.Sa., não apenas quanto aos psicanalistas leigos que trabalham para este centro

como para quantos se encontrem nas mesmas condições e se enquadrem nas pres-

crições ora fixadas. Sirvo-me do ensejo para apresentar-lhe minhas cordiais sauda-

ções. Maurício de Medeiros (Carta transcrita in: Ponte, 1999, p. 121 – grifo nosso).

Assim, o aviso ministerial de 1957 contornou a questão, instituindo nor-
mas a serem seguidas pelo Serviço de Fiscalização da Medicina, e que parcial-
mente permitia a análise leiga (Aviso Ministerial, nº 257, de 06/06/57, In:
Ponte, 1999, p. 122).

Quando em 1959, no XXI International Psychoanalytical Congress de
Copenhagen, a IPA finalmente reconheceu a Sociedade Psicanalítica do Rio de

Janeiro, o Brasil já permitia psicanalistas não-médicos, ainda que tal prática
fosse cercada de supervisão psiquiátrica. Desta maneira, apenas a partir da
segunda metade da década de 1950 que surgem os centros de formação no
Rio de Janeiro, com direito de autorizar e reconhecer profissionalmente aque-
les que pretendessem exercer a psicanálise. A essa altura, a psicanálise pas-
sava a ser vista como uma técnica altamente sofisticada para o tratamento
dos distúrbios mentais.

Vale salientar o fato de que esses conflitos continuaram a influenciar as
instituições psicanalíticas. Em 1969, dois anos após o retorno de Werner Kemper
para a Alemanha, formou-se um quarto grupo de psicanalistas dirigido por
Anna Kattrin Kemper, a essa altura separada do marido. Apesar de ser um
membro-fundador da SPRJ e ocupar a função de analista didata, Srª Katrina

deixou a SBPRJ por divergências com a chamada linha ortodoxa da sociedade,
e também porque sua situação frente a esses conflitos não era facilmente
sustentável, ainda mais após a ausência de Kemper. Ela era conhecida por seu
estilo de trabalho singular, e muito criticada pela maneira como intervinha no
setting. Assim, acompanhada de seu grupo de supervisão, ela fundou o Insti-

tuto Brasileiro de Psicanálise, com o apoio de Igor Caruzo, um psicanalista do
Círculo de Viena que estava viajando pelo Brasil naquela época.
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Ligações perigosas

A forte tensão e os graves embates, que incluíram o recurso à força
policial, marcaram as relações entre os primeiros psicanalistas. Analisando a
situação no Rio de Janeiro é possível inferir que a presença de vários grupos em
disputa pelo comando do movimento psicanalítico local deve ter contribuído
fortemente para o recrudescimento dos conflitos. Segundo Kemper,

Em vez de um círculo relativamente unitário como em São Paulo, no Rio, nos anos

quarenta, distinguiam-se vários grupos, em parte com orientações científico-ideo-

lógicas diferentes, e cada um deles procurava o seu jeito de chegar a uma formação

legítima para poder assumir a direção. Eram em sua maioria psiquiatras que per-

tenciam ao Serviço Nacional de Doenças Mentais (SNDM) incorporado ao Ministério

da Saúde (Kemper apud Sério, 1998, p. 190).

Entretanto, apenas a ação de diversos grupos não explicaria o teor dos
confrontos observados com maior intensidade no Rio de Janeiro, mas nem por
isso ausentes em São Paulo. Em especial, parece não explicar o ódio e a
truculência presentes nos embates daqueles que durante muitos anos domi-
naram de forma incontestável o movimento psicanalítico nacional.

Não há como não se espantar, por exemplo, com as declarações de Mário
Pacheco de Almeida Prado18 à assembléia daquela instituição, realizada nos
anos 90, com a finalidade de discutir a unificação das sociedades cariocas
ligadas à IPA, ocasião em que, tecendo considerações sobre Werner Kemper,
afirmou que seu grupo “tentou repatriá-lo, bem como sua família, mas ele
sabiamente já havia ‘minado’ seus candidatos que usaram o Professor Maurício
de Medeiros, que era ministro, para salvar o Kemper da repatriação” (apud

Ponte, 1999, p. 120).

Na realidade, o conflito era a tônica das relações entre os grupos psica-
nalíticos brasileiros, notadamente entre os cariocas, como podemos verificar
no relatório enviado por Kemper à IPA, no qual o didata da Sociedade Psicana-
lítica do Rio de Janeiro comenta o episódio de sua prisão, em novembro de
1955, sob a acusação de charlatanismo. Vejamos:

De forma desagradável repercutiu também a declaração pública de Walderedo (Grupo

do Perestrello) de que no interesse da psicanálise seja lamentável que eu, como

analista didata, não me defenda por mim mesmo e sozinho, em vez de envolver

meus candidatos na minha defesa. (...) O Grupo de Perestrello era incansável em

me designar como cientificamente insuficiente, arcaico, superado. Eles declararam

em sessão pública somente poder conceder título de analista à ‘avant garde’ do
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grupo de Melanie Klein. Todos os outros analistas hoje não mereceriam mais esse

título. E igualmente um antigo aluno de Burke não conseguiu nunca de deixar de

sempre me apresentar na sociedade privada local (grupos sociais) quando a con-

versa chegava em psicanálise, como charlatão ou algo pior. Desta forma, infeliz-

mente, eu não posso absolver os outros grupos locais de uma certa co-autoria

indireta nesse lamentável incidente. (...) Se eu informo à IPA com detalhamento

não é por esperar ou solicitar dela quaisquer medidas de ajuda (Kemper apud

Sério, 1998, p. 268).

Contudo, o fato dos confrontos serem mais agudos no Rio de Janeiro não
exclui, como apontamos anteriormente, a participação dos paulistas em tais
embates. Cabe observar que, segundo Kemper, a partir do reconhecimento da
SPRJ como sociedade filiada à internacional, as relações entre seu grupo e as
sociedades de São Paulo e da Argentina passaram a ser mais difíceis. Lamen-
tando não ter comparecido ao I Congresso de Psicanálise Latino-Americano

realizado em Buenos Aires, em 1956, Werner Kemper comenta que:

Por isso não se realizou a discussão, decisiva para todo o desdobramento (do mo-

vimento carioca), entre Garma, Koch e eu. Nós três nos conhecemos do Instituto

Psicanalítico de Berlim desde fins dos anos 20 e, apesar de todas as dificuldades

e também tensões de nossas associações, mantivemos até então um contato hu-

mano sempre bom. Apesar da evolução sem atritos, desde esse congresso se

fortaleceu a tendência anterior de negar a existência de nossa Sociedade (Kemper

apud Sério, 1998, p. 171).

Ao que parece, tais dificuldades teriam sua origem tanto no fato da
Sociedade Psicanalítica Argentina ter conferido o título de didata aos psicana-
listas Walderedo Ismael de Oliveira e Danilo Perestrello, bem como na decisão
da SBPSP de aceitá-los como membros efetivos e didatas, contrariando assim
um acordo firmado, em 1954, por ocasião do I Congresso de Higiene Mental,
realizado em São Paulo, entre as diretorias da Sociedade Brasileira de Psicaná-
lise de São Paulo, da Sociedade Psicanalítica Argentina e do Centro de Estudos
Psicanalíticos19, no qual ficava estabelecido que os argentinos não titulariam
como didata nenhum de seus membros residentes fora daquele país.

A participação de São Paulo nesses embates foi, na maioria das vezes,
marcada por atitudes mais discretas e reservadas, principalmente se com-
paradas às formas de ação usualmente empregadas por suas congêneres
cariocas. Tal característica nos chama a atenção, na medida em que, diferen-
temente do Rio de Janeiro, onde os conflitos entre os grupos de Burke e
Kemper sempre fizeram muito barulho, em São Paulo o que se nota é um
profundo silêncio.
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Como se sabe, as acusações entre os grupos do Rio de Janeiro tinham
como foco a possível insanidade de Burke e o colaboracionismo de Kemper em
relação aos nazistas. Deste modo, não há como não nos questionarmos sobre
as razões que levaram uma judia alemã, perseguida em sua terra natal e ciente
das atrocidades cometidas na Alemanha pelo Nacional Socialismo de Adolf
Hitler, a não se posicionar em face de tão graves denúncias. Que razões expli-
cariam o silêncio de Adelheid Koch?

A resposta a esta última pergunta talvez possa ser buscada tanto no fato
de Koch ter sido analisada por Otto Fenichel, um psicanalista judeu que até
1935 apoiava a política de “salvação” da psicanálise empreendida por Jones20

junto às autoridades alemãs, e que tinha sido supervisor de Kemper em Berlim,
como nos anos de convívio entre ambos na Sociedade Psicanalítica de Berlim.
Mas ela era uma judia alemã e fora forçada a deixar sua terra natal. Sua famí-
lia e amigos sofreram as conseqüências da política de Hitler. O que aconte-
ceu? Se ela conhecia Kemper desde Berlim dos anos 20, se ambos tinham
algum vínculo, pelo menos por causa de sua relação com Fenichel, por que ela
não veio a público dizer que aquelas acusações não eram verdadeiras? Ou
eram? Como resposta, o silêncio. Um silêncio que reverbera as investigações
de Chaim Katz (1985, p. 195-224) quando ele, ao fazer uma análise de três
revistas oficiais da IPA, de 1930 a 1946, demonstra o silêncio frente aos aconte-
cimentos relativos à guerra, às mortes de psicanalistas e à política de salvação
da sociedade alemã. O posicionamento de Koch, conhecidamente uma analista
disciplinada e obediente às regras da IPA, deve estar também fortemente en-
trelaçado ao silenciamento oficial21. Vale ressaltar aqui o silêncio imposto à
saída de Spanudis da psicanálise.

Ainda não temos respostas. Decidimos apenas apontar alguns indícios, e
estamos felizes com o desafio que a escritura deste artigo nos proporcionou. Há
ainda muito a conhecer e analisar a respeito dos agentes sociais que fizeram os
sonhos de Durval e seus pares se tornarem realidade. Resta saber se a realização
desses sonhos levou a psicanálise pelo menos para perto dos sonhos freudianos.

Futuras investigações poderão revelar novos caminhos, que ajudem
na compreensão dos impasses e rumos assumidos pela psicanálise em nosso
país. Por ora, destacamos uma reflexão de Werner Kemper apresentada no II
Congresso Latino Americano, realizado em São Paulo em 1959, em que o
autor faz menção às disputas ocorridas no meio psicanalítico brasileiro. Na
sua visão, a psicanálise brasileira não havia ainda alcançado a almejada ma-
turidade, uma vez que:
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Seus resultados, quanto ao nível e estabilidade dessa preparação, não corres-

pondem ao que se deveria esperar depois de um tão grande dispêndio. Mais

crítico ainda é que também não funciona com a facilidade com que deveria

funcionar um aparelho que parece tão experimentado e amadurecido. Além dis-

so, as inimizades que quase não se encontram com tal regularidade em outra

profissão e principalmente de tipo tão afetivo, provam que um problema essen-

cial qualquer no processo de formação profissional até agora não foi percebido,

ou pelo menos não foi dominado de maneira satisfatória (Kemper, apud Sério

1998, p. 251).

Finalizando, ressaltamos que as razões que justificariam os conflitos e
as formas de relacionamento estabelecidas entre as três primeiras sociedades
nacionais filiadas à Associação Psicanalítica Internacional podem ser buscadas
em uma série de pontos de divergência quanto à institucionalização e ao de-
senvolvimento da psicanálise no país. Entretanto, em que pesem a diversida-
de de interesses envolvidos no debate em torno dos rumos a serem assumidos
pelo novo saber e pela nova profissão, não há como negar o fato de que aqui,
por força das circunstâncias alheias à sua vontade, foram reunidos com a mis-
são de iniciar a formação de analistas, uma judia alemã que fugiu da persegui-
ção nazista; um judeu nascido na Polônia; e um alemão que esteve à frente do
Instituto Göring no período mais duro da II Guerra Mundial. Será que esse
“barulho” no Rio pretendia encobrir outros barulhos deixados submersos na
Europa? Ficam assim indícios que servem como apelo à nossa reflexão. A pro-
posta de analisar os “barulhos” e “silêncios” que envolveram os primórdios da
formação dos primeiros analistas brasileiros podem nos auxiliar na compreen-
são das filiações que envolvem a formação psicanalítica hoje.

(...) no plano brasileiro, nossa psicanálise só poderá sobreviver com vitalidade, se cons-

truir mais ativamente suas identidades através de um auto-conhecimento que vá

além das auto-representações que geramos “para inglês ver” (Figueira, 1991, p. 114).

Notas

1. No sentido que Mário de Andrade dá a palavra, isto é, como tradução ao refoulement
freudiano (apud Lopez, 07/10/2000).

2. Para maior detalhamento do tema, vide Facchinetti, 2001.

3. Idealizador e fundador do Hospício do Juqueri, foi o primeiro professor de Clínica Neuro-
psiquiátrica da Faculdade de Medicina de São Paulo, para a qual foi nomeado em 1918.
Sua aula inaugural foi sobre “A doutrina de Freud” e ganhou espaço no jornal O Estado
de São Paulo, sendo publicada como artigo em 1919. Além de sua obra mais conhecida
– O pansexualismo na doutrina de Freud (1920) –, ele publicou dois artigos no jornal
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O Estado de São Paulo em 1919, discorrendo sobre temas que incluíam questões psica-
nalíticas. Na mesma época, incluiu os temas psicanalíticos nas suas aulas de psiquiatria
(apud Ponte, 1999).

4. Marcondes tem poemas em revistas modernistas e sua casa abrigava grandes saraus,
freqüentados por muitos dos artistas, escritores e atores da época.

5. Lido e comentado por Freud, como mostra a correspondência entre Freud e Durval Marcondes.

6. Em carta datada de 11 de agosto de 1928.

7. Este assunto será comentado mais adiante, quando estivermos tratando da psicanálise no
Rio de Janeiro.

8. Otto Fenichel foi um psicanalista judeu que se dizia um socialista, hostil ao dogmatismo e
aberto a problemas sociais. Ele defendeu a análise leiga e, em 1935, após os judeus terem
sido “convidados a se retirar” da DPG, declarou ter se arrependido de defender a política
de “salvação” de Jones na Alemanha (apud Roudinesco, 1997, p. 230).

9. Nascida na Polônia e filha de uma família judia, Kempner era um membro da Sociedade
Psicanalítica Suíça que decidiu aderir à Sociedade Psicanalítica de Berlim, tendo sido tam-
bém “convidada” a se retirar quando da ascensão do nazismo naquela sociedade. Ela man-
teve-se em Berlim até 1940, quando foi enviada para o gueto de Varsóvia, onde morreu
(apud Roudinesco, 1997, p. 429).

10. Sobre o assunto vide: Oliveira, 1999.

11. Nesse mesmo ano houve um congresso em Buenos Aires, do qual participaram psiquiatras
de São Paulo. Por causa de desentendimentos entre argentinos e paulistas, os psicanalistas
argentinos levaram a Fenichel informações de que sua ex-analisanda Koch poderia não
estar correspondendo adequadamente à função de formação dos novos psicanalistas, o que
foi aparentemente replicado de forma satisfatória por Koch e Marcondes. Este episódio está
narrado em Sagawa, 1989, p. 127-131.

12. Sobre o assunto, vide Perestrello, 1987.

13. Lembramos que Fenichel havia sido também o analista de Koch; e apoiara a idéia da
“salvação” da sociedade psicanalítica alemã até a expulsão dos psicanalistas judeus, quando
se arrependeu de sua posição.

14. É importante frisar, entretanto, que grande parte do que Kemper foi acusado é refutado ou
pelo menos relativizado por Hans Füchtner. Sobre o assunto ler Füchtner, 1987.

15. Vale ressaltar que Heinz Hartmann ofereceu a filiação a São Paulo, o que foi criticado por
Melanie Klein, que entendia que eles estavam sendo forçados a essa cooperação, e que o
natural seria sua filiação aos argentinos, o que não foi acatado.

16. A psicanálise estava perto de executar o sonho de fazer a sua entrada no meio psiquiátrico.
Entretanto, no Primeiro Congresso Latino-Americano de Saúde Mental, 1954, a formação
analítica instituída pela IPA e a análise leiga foram vítimas de críticas violentas (Anais do
Primeiro Congresso Latino-Americano de Saúde Mental, 1954, p. 229) e deu-se a aprova-
ção de uma Moção proposta por Maurício de Medeiros (RJ) e Nelson Pires (BA), propondo a
legalização da profissão no campo da medicina e condenando a análise leiga. “A situação foi
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liderada por Pacheco e Silva que era o presidente desse Congresso e catedrático da Facul-
dade de Medicina” (Amaral, 1983).

17. Sobre as ligações de Maurício de Medeiros com a psicanálise, ver Perestrello (1987, p. 18)
e Mokrejs (1993, p. 96 e 318).

18. Ele foi analista didata da SBPRJ e seu presidente por vários períodos.

19. Em processo de credenciamento como sociedade vinculada à Associação Psicanalítica
Internacional, sob a denominação de Sociedade Psicanalítica do Rio

20. Para os interessados no tema, vide: Roudinesco, 1999; Cocks, 1987; e/ou AIHP, 1987.

21. Sobre este assunto, vale ler os diversos artigos no livro organizado por Katz, 1985.

Referências Bibliográficas

AIHP. Ici la vie continue de manière surprenante. Paris: AIHP, 1987.

ALMEIDA PRADO, Mário P. (org.). Homenagem ao Dr. Mark Burke. Sessão Comemorativa do
30° aniversário do início da formação analítica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Edição do
organizador, 1979.

ALMEIDA PRADO, Mário P. Resumo de comunicações do VII Congresso Brasileiro de
Psicanálise realizado no Rio de Janeiro em 1977. Revista Brasileira de Psicanálise.
Rio de Janeiro, n. 12, 1978.

ALMEIDA PRADO, Mário P. Realidade Social e Psicanálise. Revista Bras. Psicanálise.
Rio de Janeiro. (10): 267-273, 1976.

AMARAL, Lygia A. Uma passagem com Bion. Percurso. São Paulo, 1983. (http://
www.uol.com.br/percurso/main/pcs19/artigo1983.htm#bknota4).

ANDRADE, Mário. Cartas de Mário de Andrade a Álvaro Lins. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1983.

BIRMAN, Joel. Nem sempre meu francês é tão gostoso assim. In: SANTOS, L. A. V. (org.),
Psicanálise de brasileiro. Rio de Janeiro: Taurus, 1997.

COSTA, Jurandir F. Psicanálise e contexto cultural: imaginário psicanalítico, grupos
e psicoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

COCKS, Geoffrey. La psychothérapie sous le IIIe Reich. Paris: Les Belles Letres, 1987.

FACCHINETTI, Cristiana. Deglutindo Freud: histórias da digestão do discurso psicanalítico
no Brasil, 2001. 1v. Tese (Doutorado). IP. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2001.

FIGUEIRA, Sérvulo A. Nos bastidores da psicanálise: sobre política, história, estrutura e
dinâmica do campo psicanalítico. Rio de Janeiro: Imago, 1991.



Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 59-83

De barulhos e silêncios: contribuições para a história da psicanálise no Brasil | 81

. Notas sobre algumas características da psicanálise no Brasil e sobre a
Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Boletim Científico da SBPRJ. Rio
de Janeiro, 1(1), 1987.

FRANCO DA ROCHA. Dos delírios em geral. Revista Brasileira de Psicanálise. São Paulo, 1,
(1): 127-142, 1967.

. A doutrina de Freud, 2. ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1930.

. Do delírio em geral. O Estado de São Paulo. São Paulo, 20/3/1919.

FÜCHTNER, Hans, O caso Werner Kemper: psicanalista, seguidor do nazismo, nazista,
homem da Gestapo, militante marxista?! Pulsional. São Paulo. XII(138), outubro/2000.

KATZ, Chaim S. Nazismo e psicanálise. In: . (org.). Psicanálise e nazismo. Rio de Janeiro:
Taurus, 1985.

LIMA, Nisia T.; HOCHMAN, Gilberto. Condenado pela raça, absolvido pela medicina: o Brasil
descoberto pelo Movimento Sanitarista da Primeira República. In: MAIO, Marcos C. (org.).
Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CCBB, 1996.

LOPEZ, Telê Ancona. Palestra no Simpósio BRASIL Modernismo & Psicanálise. MASP-
São Paulo, 07.10.2000.

MARCONDES, Durval. Depoimento, 1979. In: SAGAWA, Roberto Y. (org.). Redescobrir as
psicanálises. São Paulo: Lemos, 1982.

. Homenagem póstuma a Adelheid Koch. Revista Brasileira de Psicanálise.
Rio de Janeiro. (16): 119-27, 1982.

. Parecer sobre o exercício da psicoterapia por psicólogos clínicos e psicanalistas
não formados em medicina. São Paulo: Tipografia Edance, 1955.

. Aspectos do aproveitamento prático da psicanálise. Conferência proferida no I
Congresso Paulista de Psicologia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Identificação
Medicina Legal e Criminologia. Neurobiologia. São Paulo. 2(1): 7-27, março/1939.

. O simbolismo esthetico na literatura. Ensaio de uma orientação para a crítica
literária, baseada nos conhecimentos fornecidos pela psycho-analyse. São Paulo: Secção
des obras de O Estado de São Paulo, 1926.

MOKREJS, Elisabete. A psicanálise no Brasil: as origens do pensamento psicanalítico.
Petrópolis: Vozes, 1993.

NOSEK, Leopoldo (et al). Álbum de família: imagens, fontes e idéias da psicanálise em
São Paulo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.

OLIVEIRA, Carmem L. M. V. Freud explica! As vias da psicanálise em São Paulo. Acheronta.
12, 1999. http://www.acheronta.org/index.html.



Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 59-83

82 | Cristiana Facchinetti, Carlos Ponte

PERESTRELLO, Marialzira. História da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro:
suas origens e fundação. Rio de Janeiro: Imago, 1987.

PONTE, Carlos F. Médicos, psicanalistas e loucos: uma contribuição à história da
psicanálise no Brasil. 1999, 1v. Dissertação (Mestrado em Ciências). ENSP/FIOCRUZ.
Rio de Janeiro, 1999.

PORTO-CARRERO, Julio P. O caráter do escolar segundo a psicanálise. Revista Brasileira de
Psicanálise. São Paulo, 1(1): 63-69,1927-8.

REIS, José R. F. Higiene mental e eugenia: o projeto de “regeneração nacional” da liga
brasileira de higiene mental (1920-30). 1994. Dissertação (Mestrado). Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 1994.

ROCHA, Gilberto S. – Formação psicanalítica no Brasil: considerações históricas. Gradiva.
Rio de Janeiro, fev-mar/1984. http://www.gradiva.com.br

ROUDINESCO, Elisabeth. C.G. Jung: do arquétipo ao nazismo: derivas de uma psicologia da
diferença. Pulsional. São Paulo. (127): 73-60, nov/1999.

. História da psicanálise na França. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. vols. I e II.

ROUDINESCO, Elisabeth e PLON, Michel, Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro:
Zahar, 1998.

RUSSO, Jane, O mundo Psi no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.

SAGAWA, Roberto Y. A psicanálise pioneira e os pioneiros da psicanálise em São Paulo.
In: FIGUEIRA, Sérvulo A. (coord.). Cultura da psicanálise. São Paulo: Brasiliense, 1985.

. A história da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. In: NOSEK, L. et al.
Álbum de família. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.

. Redescobrir as psicanálises. São Paulo: Lemos, 1992.

. A primeira psicanalista na América Latina. São Paulo: SBPSP.
http://www.sbpsp.org.br/default.asp?link=40#

SÉRIO, Nádia M. F. Reconstruindo “Farrapos”: a trajetória da SPRJ. Instituição e Poder. 1998,
1v. Tese (Doutorado). Deptº de História, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 1998.

TEIXEIRA, Luiz Antonio. Da raça à doença em Casa-grande e senzala. História, Ciências,
Saúde: Manguinhos. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. 1(1), jul-out/1994.

TEIXEIRA BRANDÃO, J. C. Os alienados no Brasil. Arquivos Brasileiros de Neuriatria
e Psiquiatria. Rio de Janeiro, vol. 51-52, 1956.

VIANNA, Helena B. Não conte a ninguém... Contribuições à história das sociedades
psicanalíticas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imago, 1994.



Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 59-83

De barulhos e silêncios: contribuições para a história da psicanálise no Brasil | 83

Noises and Silences: Some Contributions to BrazilianNoises and Silences: Some Contributions to BrazilianNoises and Silences: Some Contributions to BrazilianNoises and Silences: Some Contributions to BrazilianNoises and Silences: Some Contributions to Brazilian
Psychoanalytic HistoryPsychoanalytic HistoryPsychoanalytic HistoryPsychoanalytic HistoryPsychoanalytic History

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The psychoanalysis institutionalization and its diffusion in Brazil are largely due to the
action of many foreign psychoanalysts that immigrated in different moments. In many
different circumstances, their professional activities were fundamental to demarcation of
the local psychoanalytic knowledge and practice. This paper outlines the organization of
the firsts Brazilian societies affiliated to the IPA, pointing out the different causes that brought
to our country the first training psychoanalysts from abroad, as well as the inter-group
conflicting forces that occupied the scenario around them. The period chosen reflects not
only the institutional foundation of psychoanalysis, but, above all, it intends to show some
aspects of battles that resulted in an important matrix that turned to be hegemonic in the
Brazilian psychoanalytic institutions.
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